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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 145/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

16. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ή ΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10448/4.6.2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 19 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας Δημήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  

5 Δασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης Δημήτριος 

6 Δημητριάδης Βασίλειος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

7 Δίου Αναστάσιος 17 Φουνταλής Μιχαήλ  
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8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου Διονύσιος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 7 Πέτκος Χρήστος 

4 Κούκος Γεώργιος 8 Ταμβίσκου Ευτυχία 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Τσιβόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α.  Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

β.  Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις με αριθμ. πρωτ. 10288/1.6.2018 και  

10289/1.6.2018 εισηγήσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας και του Τμήματος Εσόδων & 

Περιουσίας, αντίστοιχα, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 «Η Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ τη διαγραφή των 

παρακάτω: 
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1. Σχετικά με την υπάριθμ.9600/18 αίτηση της κυρίας Μπύρου Δέσποινας, με 

αίτημα τη διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, η υπηρεσία 

εισηγείται τη διαγραφή τους, λόγω έλλειψης ενημέρωσης αλλαγής της 

διεύθυνσης της αλληλογραφίας  της, με συνέπεια τη μη έγκαιρη ενημέρωση για 

τις οφειλές της. Σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας» με τίτλο «Διαγραφή χρεών»: «3. Στους Δήμους και στις 

Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους 

οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η 

εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: 

α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης 

β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας 

γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις 

περιπτώσεις α΄και γ΄απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας». 

«Το τμήμα Εσόδων του Δήμου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ τη διαγραφή των 

παρακάτω ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου: 

1. Από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ ΠΟΕ του 

Δήμου να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 3221.001 το ποσό των 23,47€. 

2. Από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλος Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου 

να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 0471.005 το ποσό των 473,51€. 

3. Από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλος Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας 

ΠΟΕ του Δήμου να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 3219.008 το ποσό των 1.216,85€. 

4. Από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΠΟΕ του 

Δήμου να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 3215 το ποσό των 53,85€. 

5.  Σχετικά με την υπάριθμ.7349/2018 αίτηση του κυρίου Τάνου Περικλή του 

Ευθυμίου, με αίτημα τη διαγραφή της οφειλής του που προέρχεται από Τέλος 

Αγροτικής Οδοποιίας η υπηρεσία εισηγείται τη μη διαγραφή της, βάσει της 

υπάριθμ.1/2018 με αρ.πρ.8427/03-05-18 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου 

Μεσημερίου. 

6. Σχετικά με την υπάριθμ.4496/2018 αίτηση του κυρίου Χριστάκη Δημητρίου του 

Χρήστου, με αίτημα τη διαγραφή της υπάριθμ.6458/16-12-2008 κλήσης  της 

Δημοτικής Αστυνομίας ισχυριζόμενος ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν είχε 

αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμα για παράνομη στάθμευση μέχρι την 05-
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02-2009, η υπηρεσία εισηγείται τη μη διαγραφή της βάσει της 

υπάριθμ.5296/2018 γνωμοδότησης της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου 

Έδεσσας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 

23/2002, την παραγ.12 του ίδιου άρθρου, το άρθρο 35 παραγ.12 του 

Ν.3274/2004 που αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του 

Ν.2647/1998 οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον έλεγχο σχετικά με την 

στάση και στάθμευση των οχημάτων ασκούνταν υποχρεωτικά από τη 

Δημοτική Αστυνομία κατά τον κρίσιμο χρόνο. 

 7.Σχετικά με την υπάριθμ.4495/2018 αίτηση της κυρίας Βαγουρδή Θεοφανούς του 

Ιωάννη, με αίτημα τη διαγραφή της υπάριθμ.0171/28-06-2007 κλήσης  της Δημοτικής 

Αστυνομίας ισχυριζόμενη ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν είχε αρμοδιότητα να επιβάλλει 

πρόστιμα για παράνομη στάθμευση μέχρι την 05-02-2009, η υπηρεσία εισηγείται τη μη 

διαγραφή της βάσει της υπάριθμ.5296/2018 γνωμοδότησης της Νομικής υπηρεσίας 

του Δήμου Έδεσσας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 

23/2002, την παραγ.12 του ίδιου άρθρου , το άρθρο 35 παραγ.12 του Ν.3274/2004 

που αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.2647/1998 οι αρμοδιότητες 

που σχετίζονται με τον έλεγχο σχετικά με την στάση και στάθμευση των οχημάτων 

ασκούνταν υποχρεωτικά από τη Δημοτική Αστυνομία κατά τον κρίσιμο χρόνο. 

 8.Σχετικά με την υπάριθμ.4494/2018 αίτηση της κυρίας Βαγουρδή Θωμαής του 

Κωνσταντίνου, με αίτημα τη διαγραφή της υπάριθμ.0607/28-03-2006 κλήσης  της 

Δημοτικής Αστυνομίας ισχυριζόμενη ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν είχε αρμοδιότητα 

να επιβάλλει πρόστιμα για παράνομη στάθμευση μέχρι την 05-02-2009, η υπηρεσία 

εισηγείται τη μη διαγραφή της βάσει της υπάριθμ.5296/2018 γνωμοδότησης της 

Νομικής υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 2 του π.δ/τος 23/2002, την παραγ.12 του ίδιου άρθρου, το άρθρο 35 

παραγ.12 του Ν.3274/2004 που αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του 

Ν.2647/1998 οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον έλεγχο σχετικά με την στάση και 

στάθμευση των οχημάτων ασκούνταν υποχρεωτικά από τη Δημοτική Αστυνομία κατά 

τον κρίσιμο χρόνο». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας  
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Α. Να διαγραφούν από τους φορολογικούς καταλόγους της Δημοτικής 

Ενότητας Έδεσσας Δήμου Έδεσσας τα παραπάνω ποσά, όπως περιγράφονται στις 

εισηγήσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας και του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας. 

Β. Να μη διαγραφούν από τους φορολογικούς καταλόγους της Δημοτικής 

Ενότητας Έδεσσας Δήμου Έδεσσας τα παραπάνω ποσά, όπως περιγράφονται στην 

εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  145/2018 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  15.6.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου  

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,   

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,   Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Ταμείο Ε. Ράδη 

- Πρ/νη Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Μ. Μήτσου 

Εσωτερική Διανομή: 

- Δημοτική Ταμία Μ. Μισσελή 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα 

 

 

ΑΔΑ: ΩΕ5ΦΩΡΠ-574


		2018-06-15T07:02:16+0300
	Athens




